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Nr. 273. Brașovii, Vineri, 10 (22) Decemvre 1893.
Frățietate?

Brașov ii 9 Decemvre v.
In nisce momente, când rapor

turile dintre Maghiari și Români suntG 
mai încordate ca vreodată, în urma 
prigoninloru, ce trebue se le îndure 
acji cei din urmă Jelâ puternicii 4'- 
lei pentru manifestarea sentimente- 
lorti și aspirați uniloru loru legitime 
naționale, este o adevărată ironiă, 
unu jocu nefirescu cu simțulu popo
rului de-a aucți de „dragostea44 și de 
„sincera prietenia și frățietate44, cu 
care au demonstrată Ungurii Kar- 
pat-egylet-ului din Clușiu și junimea 
maghiară de-acolo în fața tineriloru 
studenți dela gimnasiulu din Blașiu, 
cari' conduși de profesorii loru, au 
făcutu cțilele aceste cunoscuta es- 
cursiune la Clușiu, cu scopu de a 
visita așe4ămintele culturale de 
acolo.

In alte timpuri mai liniștite, 
demonstrația de frățietate a Ungu- 
rilorti din Clușiu n’ar fi bătutu așa 
la ochi și de siguru ar fi foștii in
terpretată de toți ămenii doritori de 
pace și de coucordiă între popărele 
țării, ca o pornire bună și salutară. 
Der astă4l, când în Clușiu se pre
dică și se cere răsboiulii de ester- 
minare în contra individualității na
ționale a Româniloru, când tineri
mea maghiară de acolo face ova- 
țiuni unui Ieszenszky, Bartha și re
negatului Moldovan Grergely și când 
întregii poporulu românescu este în 
cea mai mare măsură agitatu de 
persecuțiunile politice, ce s’au pusu 
la cale pe totă linia în contra lui, 
fiă-care trebuia se-și 4’c^ far’ de 
voiă: manifestațiunile „aceste de dra
goste și de „frățietate14 ale Unguri- 
loru din Clușiu n’au nici unu te- 
meiu basatii pe fapte, prin urmare 
nu potti fi sincere, trebue să aibă 
unu scopu ascunsu politicu.

Să fimu bine înțeleși. Nu fap- 
tulii în sine, că tinerimea studiăsă 
din Blașiu a tos'ii primită cu ospi- 
tală prevenire de « ătiă membrii so
cietății carpatine unguresci, care s'a 
oferitu ă-o călăuzi prin orașii și de 

cătră tinerii unguri, con&titue mo- 
mentulu bătătorii la ochi, ci ten
dința manifestată cu acestă ocasiune, 
avendu în vedere și timpulu și îm
prejurările în cari s’a făcutti pri
mirea.

Mai întâiu de tăte vedemu din 
îaportulii de mai josu, ce-lu primi- 
rămu din Clușiu, că nici societatea 
Carpatină ungurescă, nici alta so
cietate seu corporațiune ungurescă 
n’a tostu avisată mai înainte despre 
escursiunea tinerimei din Blașiu. 
Lucru firescu. Grimoasiștii români 
din Blașiu au făcutu escursiunea 
pentru instruirea loru și nu s’au pututu 
gândi la aceea ca se fiă primiți 
acolo cu alaiu din partea Unguri- 
loru și să se dea astfelu ocasiune a 
inaugura „apropierea Româniloru de 
Unguri pe cale socială". Ei îșl vădu 
de studiile loru și nu facti politică. 
De aceea nici n’au avutu grija de 
a se îusciința la Ungurii din Clușiu, 
în firma credință, că aceștia nu le 
voru denega intrarea în așe4ămin- 
tele loru de cultură, în scopu de a 
le visita. Au avisatîi numai pe stu
denții universitari români de acolo, 
ca ei să le facă înlesnirile de lipsă 
pentru timpulu. câtu aveau să stea 
în Clușiu. înșiși Ungurii o spunu, 
că au primitu numai pe cale pri
vată și indireotă scire despre veni
rea lor ti.

De aici se vede așadără, că es- 
cursioniștii dela Blașiu nu s’au gân- 
ditu nici la o „primire românescă“, 
nici la o „primire ungurescă44 în 
Clușiu și cu atâtu mai puținu au 
pututu ave scopulu de a da ocasiune 
la demonstrațiunl de caracteiu po
liticii.

Decă der Ungurii dela Karpăt- 
egylet cu tote aceste s’au dusu la 
gară înaintea loru și au așteptată 
acolo cu ărele întregi, ca nu cumva 
se le scape rarii dspeți, și să fiă lă- 
sațl numai pe mâna Româniloru din 
Clușiu, ei au făcut’o din propriulii 
loru îndemnu. Totu ce ar fi pututu 
ei risca cu acesta ocasiune ar fi fostă 
ca conducătorii tineriloru studenți 
să le mulțumeacă pentru bunăvoință 

arătată și se le comunice, că după 
programulu, ce și l’au tăcutu de 
acasă, ei înșiși vorfi călăuzi pe ti
neri în orașu, pe care ’lu cunoscu. 
Der Ungurii au seiutti înainte, că 
acesta cu greu se va pute întâmpla, 
deorece tocmai printr’unu asemenea 
refusu, și prin primirea căldurdsă din 
partea Româniloru, ce nu se putea 
încungiura, escursiunea ar fi luatu unu 
caracteru demonstrativă, ce asemenea 
n’a putută fi intenționată.

Cei dela Karpat-egy let au adusă 
așaderă pe esenrsioniștii blășenl în
tre Scylla și Carybde și resultatulu 
a fostă „căldurdsă44 primire, ce le-au 
făcut’o paralelă cu frații loră români 
din Clușiu.

Pănă aici nici c’amă pute 4^ce 
ceva despre acestă frumdsă emula- 
țiune în împlinirea cerințeloru ospi
talității. Decă Ungurii ar fi rămasă 
reservați și s’ar fi mărginită la că
lăuzirea prietindsă a gimnasiștiloră 
români, amu fi 4isu, că de astă-dată 
s’au arătată prevenitori și cu tactă. 
Der ei nu s’au mulțumită numai cu 
rolulă simplu de călăuzi complesanțl, 
ci au voită să facă din călăuzirea 
loră o demonștrațiă, pe care să-o 
esploateze apoi în foile loră pentru 
politica loră de apropiare „pe cale 
socială44, politică, ce formeză punc- 
tulă cardinală ală programului de 
împăcare ală ministrului de interne 
Hieronymi.

Au fostă salutați tinerii români 
din Blașiu de cătră vorbitorii un
guri ca nisce rendunice estra-ordi- 
nare, cari ar fi venită la Clușiu în 
me4ulu lunei lui Decemvre, ca să 
aducă frățietatea înțre Români și 
Unguri; au fostă apostrofați de c|ă-' 
tră acești vorbitori, Kultur- și Kar- 
pat-egylet-iști, profesorii și tinerii 
români ca să se silescă de-a pregăti 
frățietatea și în privința sentimen
tele ră politice și nu numai culturale. 
Ei nu și-au impusă der nici o re- 
servă și au făcută politică din gro- 
sulti cu tinerii gimnasiști dela Blașiu.

Eoculti oratorică ungurescă — 
decă adevăru vorbescu raporturile 
entusiaste ale foiloră unguresei — 

se vede că s’a străplântată și asu
pra conducători] oru tineriloru ro
mâni, căci și ei ar fi părăsită re- 
serva, ce le era impusă mai multă 
ca Unguriloru, și ar fi ripostată cu 
cuvinte de frățietate.

Amu regreta multă acesta alu
necare, decă ar fi așa, însă aștep- 
tămu să fimă informați de ei înșiși 
înainte de a ne da părerea.

Destulă că frățietatea dintre 
Români și Unguri a fost afișată de 
societatea carpatină ungurescă urbi 
et orbi cu acesta ocasiune și ca să-i 
dea mai mare însemnătate demons
trației pusă în scenă de ei, vine 
acuma și ministrulu de interne Hie
ronymi și într’o scrisdre adresa
tă președintelui acelei societăți îi 
strigă unu bravo însuflețită.

Ministrulu vorbesce de „tole
ranță, stimă și alipire dintre locui
torii de diverse limbi pe cale socială", 
într’ună momentă, când acesta to
leranță, stimă și alipire a făcutu locă 
celei mai mari netoleranțe, ure și 
dușmănii pe cale politică-națională.

Se mai cre4l apoi în sinceri
tatea dragostei celoru dela Clușiu?

Conducătorii tinerimei din Blașiu, 
cunoscendă fdrte bine împrejurările, 
în cari trăimă, ar fi pututu se fiă 
mai preve4etcrl și să amâne escur
siunea tinerimei studiose la Clușiu 
pe alte timpuri mai bune.

CRONICA POLITICĂ
— 9 i21) Decemvre.

La 14 Decemvre n. c. s’a ținutti la 
Petersburg unti banchetă în onorea amba
sadorului francesu, contele de Montebello, 
la care au luată parte, afară de d-lă de 
Giers, toți miniștrii, câți se aflau în reșe
dință, și marii demnitari ai țârei. Contele 
de Montebello purta pentru prima-oră stâua 
ordinului Alexand/ru Nevski, ce i-o conferise 
Țarulti abia cu o di mai ’nainte. După toas- 
tulă, ce a ținută contele de Montebello în 
sănătatea Țarului, s’au cetită telegramele de 
felicitare ale nobililoră din 23 guverna- 
mente. Discursurile au accentuată mai cu 
s6mă adenca și tradiționala simpatiă a co
loră două popore. Contele Bobrinski, mare-
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Recetă pentru a face o căsetoriă.
iii.

(Urmare).

Etă-ne ajunși; vădui cu durere, că 
grădina era plină de lume; musica dedea 
astă-seră umî concertă monstru. Afluența 
era considerabilă. — Ce era să facă, îmi 
iau inima în dinți, apăsă pălăria pe ochi, 
dicendu-ml: „Ne va lua drepții streini44.

Nu sciu drepții ce ne lua lumea, der 
în drumulă meu audiamă șâpte, risete, cari 
de sigură ne priveau pe noi. Teramă pe 
dame după mine, ba în drumulă meu am 
răsturnată câte-va scaune, mi-se pare chiar 
că am vărsată și ună pahară, ce ducea ună 
chelneră ; în fine ne aședămă la o masă. 
Eu voiamă să întrămă • într’ună boschetă, 
der ne dedusemă rendez-vous pe terasă și 
trebui să ne așe4ămă acolo.

Musica începu să cânte. Damele nu 
ascultau de locă. Ele căutau din ochi pe 

George și pe prietinulă său; ei nu veni
seră încă. Observamă pe câțl-va tineri, 
cari se opriseră aprope de noi pentru a se 
uita la Elena și pe urmă se depărtară 
reejendă.

Musica începu frumosulă Quadrille ală 
Veneției. Eu uitasemă pe damele mele și 
ascultamă la musică tocmai când se cânta 
ună solo de violoncelă, der de-odată în 
mijloculă pasagiului celui mai frumosă d-nâ 
B. strigă: Etă-i!...

Acestă „ătă-i44 însă a fostă rostită 
așa de forte, încâtă totă lumea se întorse 
pentru a ne privi, murmurândă: „Cine 
vine?.... ce este?.... Se aștăptă să vină 
cine-va, vre-ună prință seu vre-o cele
britate ?u

Inchipuiți-vă surprinderea generală, 
vădendu pe domnii, pentru cari se pronun
țase acea esclamațiă! George era ună omă 
ca toți omenii, der prietinulă său plătia 
ostenela de a fi descrisă; închipuiți-vă ună 
corpă de 6 picibre înălțime, și care se 
părea, că vre să rivaliseze în slăbiciune cu 

ună scheletă; capulă era separată de umeri 
printr’ună gâtă, pe care l’ar fi invidiată și 
o girafă. Colorea feței sale era măslinie și 
nasulă său ast-felă era de turtită pe față, 
încâtă de departe se părea, că n’are de 
locă nașă. In fine avea ună picioră întor- 
tochiată, care îlă făcea să mergă clătinân- 
du-se ca o rață leșescă.

T6tă lumea începu să rîdă.
In sferșită ei ajunseră la masanbstră. 

Avuseseniă grije de a-le păstra două scaune, 
pe cari se aședară. Capulă tânărului can
didată de însurătore întrecea în înălțime pe 
ale întregei companii.

Ne salutarămă în tăcere, schimbarămă 
politețele obicinuite și 'atâta totă; George 
și domna B. singuri învertiau conversația. 
Elena nu cuteza să ridice ochii, ceea ce 
eu găsiamă că face fbrte bine. Candidatulă 
făcea complimente și nu vorbia nimică; eu 
mă mulțumeamă să observă.

Intr’aceea timpulă trecea, tinerii nu-șl 
diseră nici o vorbă pănă acum; dela o 
vreme însă domnulă uitându se la Elena, 

se strîmbâ odată, încâtă făcu să-i dispară 
cu totulă nasulă, și Elena, după ce-șl ri
dică ochiulă, care nu plânge, pentru a 
privi pe fiitorulă ei, făcu o grimasă, care 
nu arăta tocmai satisfacțiune.

Vedeamă, că domna B. nu prea era 
dispusă; ea îi dete ună cotă Elenei și-i 
șopti la ureche: „Nu strînge gura așa, 
asta îți dă o înfățișare prostescă, — și pe 
urmă eu nu ți-am disă să privescl mereu 
vârfurile gheteloră!44

— „Oh! m’am uitată odată și în 
susă, der făceamă mai bine de nu mă 
uitamă44.

— „Și pentru ce?44
— „Pentru-că găsescă pe domnulă 

acela forte urîtă.44
— „Scumpa mea, nu trebue să fii 

așa năzurosă când ești de- 35 ani și n’ai 
nici o para. De-altmintrelea nici tu nu ești 
mai frumosă44.

— „Se pote, der eu n’am ună picioră 
întortochiată44.

— „Asta nu face nimică44.


